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då inte längre är företagets enda ansvar. då krävs det en god 
portion självständighet, intellektuell nyfikenhet och mod från 
alla inblandade för att våga se utanför lagens minimikrav, väga 
in alla konsekvenser av företagets verksamhet och därmed 
göra diskussionen i företaget mer moraliskt relevant.                 n

ibland är balansen mellan lön sam -
het och ansvar problematisk.     n
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att herbert a. Simon 1978 fick det 
årets pris i ekonomisk vetenskap 
till alfred nobels minne för ” … 
pioneering research into the decision-
making process within economic or-
ganizations” var kanske inte någon 
sensation. priset hade inte funnits 
särskilt länge (det var den tionde 
gången som priset delades ut) och 
bruket att gräva ganska djupt i den 
nationalekonomiska myllan för att 

Företagsekonomiska

hitta lämpliga pristagare hade ännu 
inte utvecklats. Vid sidan av simon 
är det över åren enbart ett fåtal före-
tagsekonomer och andra organisa-
tionsforskare – också med en gene-
rös definition av sådana – som har 
funnit nåd hos prisutdelarna.  
 simon hade många strängar på 
sin lyra, bland annat undersökte 
han möjligheten att med hjälp av 
modern vetenskap och informa-

herbert  simon 
och  strävan 

 efter rationella 
 organisationer

bengt jacobsson
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tionsteknologi förbättra organisa-
tioners beslutsfattande. 
 den som läser Administrative Be-
havior1 – simons första och mest 
kända bok från 1947 – slås av den 
ambition som finns att med veten-
skap förstå vad som händer i orga-
nisationer. simon strävade efter att 
göra organisationsläran mer lik na-
turvetenskap. det fanns hos ho-
nom (och flera av hans samtida) en 
irritation över att de råd som dela-
des ut till företag och andra organi-
sationer mer byggde på klichéer 
och plattityder än på solida empi-
riska studier. 
 Omtalad blev simon för sina 
empiriskt baserade slutsatser om  
att en människa inte kunde ses som 
någon ”economic man”, utan snara-
re som en ”administrative man”, 
som visst drevs av egna intressen 
men som ibland inte visste vilka 
dessa var. 
 tidigt hade simon (tillsammans 
med kollegan James g. march) in-
sett att individer och organisatio-
ner i sinnevärlden inte kunde leva 
upp till de rationalitetsanspråk som 
låg till grund för de ekonomiska 
modellerna.  individer och organi-
sationer i det moderna samhället 
var begränsat rationella.
 den tradition av studier av be-
slutsfattande i organisationer som i 
hög grad initierades av simon, 
march och deras kollegor (i det som 
kom att kallas carnegie-skolan), 
kom att få stor betydelse för skandi-
navisk företagsekonomi. simons  
tidiga studier handlade om förvalt-
ningsorganisationer, men inrikt-
ningen av intresset kom efterhand 
att breddas till att gälla organisatio-
ner generellt. carnegieskolans teo-

rier är intressanta, både för att de 
har utvecklat beslutsteorin men 
också för att de verksamt har bidra-
git till att förbättra den generella 
kunskapen om organisationer.
 stor betydelse fästs vid organi-
sationen. rationaliteten finns inte 
hos individerna, och den kan inte 
finnas där: ” … It is impossible for the 
behavior of a single, isolated indivi-
dual to reach any high degree of ratio-
nality” (1947:79). Organisationer 
kan däremot hjälpa människor att 
handla klokt, dvs. det som är klokt 
för organisationen. det är inte be-
slut som är grundläggande om man 
vill förstå vad som händer i organi-
sationer, säger simon, utan det är 
premisserna för beslut. premisser-
na avgör att vissa frågor diskuteras, 
och inte andra. premisserna riktar 
uppmärksamheten mot vissa frå-
gor, men inte mot andra. premis-
serna gör att beslutsfattare utsätts 
för viss information, men inte för 
annan. 
 idag skulle vi kanske inte tala 
om premisser, utan istället om 
strukturer, kulturer eller institutio-
ner. men frågan är densamma: hur 
kan man utforma organisationer 
så att människors handlande i så-
dana styrs i en för organisationerna 
önsk värd riktning? 
 Vi kan förstås le lite åt simons 
ambition att försöka skapa en 
 ”riktig” vetenskap om organisatio-
ner, men hans envetenhet när det 
gäller behovet av empiriska studier 
är värd all aktning. Och kritiken av 
den rådgivning som då erbjöds or-
ganisationer för att den byggde på 
schabloner och inte var förankrad i 
empiriska studier, den är nog lika 
giltig idag som den var då.               n

1 simon, Herbert a. 
(1947). Adminis-
trative Behavior. 
A Study of De-
cision-Making 
Processes in Ad-
ministrative Organi-
zation. new York: 
MacMillan.
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de bilder medier sprider om verkligheten spelar en central roll 
när det gäller att forma idéer och åsikter om aktuella fenomen 
och händelser. hur organisationer och deras ledare beskrivs i 
nyhetsrapporteringen har därmed betydelse för hur de upp-
fattas. medier har särskilt stor betydelse när allmänheten sak-
nar möjlighet att hitta information på annat sätt, vilket ofta är 
fallet när det handlar om moral och etik och till exempel orga-
nisationers förmåga (eller brist på förmåga) att ta ansvar. hur 
medierna väljer att vinkla dessa nyheter påverkar vilka idéer 
som blir dominerande för vad som är ansvarfullt organisa-
tionsbeteende. de etablerade medierna har stor makt över 
dagordningen och därför tenderar deras samlade medieberät-
telser i hög grad att forma föreställningar om vad som anses 
vara moraliskt rätt eller fel.
 i det journalistiska uppdraget ligger bland annat att gran-
ska och peka ut felaktigheter – att syna personer och organisa-
tioner med makt. men medierna är inte oberoende rapportö-
rer utan medskapare av verkligheten. nyheter produceras och 
distribueras utifrån väl etablerade normer – en medielogik – 
som styr det journalistiska arbetet. det handlar bland annat 
om särskilda berättartekniker som används för att fånga och 
upprätthålla publikens intresse; tekniker som främjar förenk-
ling, personifiering, polarisering, dramatisering och stereoty-
pisering.  kraven på nyhetsberättelsens format och dramaturgi 
tillåter sällan en reflekterande ansats, där perspektiv på en och 
samma fråga, organisation eller händelse bryts mot varandra. 
istället tenderar komplexa ansvarsfrågor att i redaktionellt ny-
hetsmaterial reduceras till förenklande fördömanden och sö-
kande efter syndabockar. sådana förenklingar är särskilt pro-
blematiska när det handlar om ansvarsfrågor eftersom dessa 
ofta karaktäriseras av att det inte finns självklara svar om vad 
som är rätt eller fel. 
 det finns många exempel som illustrerar hur tänjbara tolk-

mediebilden 
formar föreställ-
ningar om vad 
som är ansvar

maria grafström  
karolina Windell

Medierna har ett granskande 
uppdrag men är det rimligt 
att de tillåts agera både som 
åklagare och som moralisk 
domare?                          n

I korthet
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ningarna och förståelsen för moral och ansvar är. i nyhetsbe-
rättelser skapas och omskapas bilder av den ansvarsfulle. en 
och samma organisation kan beskrivas som ansvarsfull i ett 
nyhetsinslag och ansvarslös i ett annat. bland näringslivets or-
ganisationer är det främst stora konsumentnära företag som 
har fått kritik i medierna för bristande ansvarstagande och 
omoraliskt agerande. under 2000-talet har exempelvis företag 
i klädbranschen återkommande ifrågasatts för brister i arbets-
villkoren hos sina leverantörer; en kritik som har lett till att de 
utpekade företagen idag arbetar mer aktivt med förhållandena 
hos sina leverantörer. h&m är ett belysande exempel. de får 
ofta kritik för sina leverantörers arbetsvillkor i utvecklingslän-
der. 
 ett färskt exempel är reportaget i tV4s program kalla fakta 
i vilket h&m kritiserades för att betala för låga löner till an-
ställda i kambodjanska textilfabriker. reportaget gav upphov 
till en omfattande kritisk medierapportering. men bara en 
månad innan kalla faktas kritiska reportage fick h&m beröm 
i en debattartikel signerad swedwatch – en ideell organisation 
med syfte att minska missförhållanden kopplade till svensk-
relaterade företag i utvecklingsländer. h&m lyftes fram som 
ett gott föredöme då företagets arbete med att kräva minimi-
löner i bangladesh ansågs ha bidragit till en positiv utveckling 
inom textilindustrin. 
 precis som i exemplet med h&m innehåller en och samma 
artikel eller reportage sällan motstridiga argument eller per-
spektiv. ansvarsfrågor förenklas och bli endimensionella – 
ofta med en positiv eller negativ vinkel. det är alltså långt ifrån 
självklart att frågor om ansvar belyses utifrån flera perspektiv i 
ett och samma nyhetsinslag. istället tenderar medieberättel-
serna att peka ut en bov som agerat felaktigt eller en hjälte som 
agerat rätt. medielogiken skapar därmed en situation där den 
som vill delta i diskussionen och förmedla sin åsikt ofta redan 
har tilldelats en roll att spela, alternativt tvingas välja sida för 
att få möjlighet att delta. 
 det är därför sällan enkelt för organisationer att bemöta 
medial kritik och att navigera mellan olika krav och uppfatt-
ningar om hur de borde agera för att vara ansvarstagande. 
samtidigt förväntas organisationer i större utsträckning än ti-
digare redogöra för sitt ansvar och, inte minst, kunna svara på 
kritik om bristande ansvarstagande. erfarenheter av kraften i 
medielogiken får många organisationer att ta stor hänsyn till 
den. Och i deras strävan att nå ut via medierna anpassar sig 
organisationer efter föreställningar om hur medierna funge-
rar, vilket i förlängningen leder till att medier och deras arbets-
sätt och logik alltmer påverkar vad organisationer gör.1

 Vi menar att den här utvecklingen sammantaget leder till 
att medierna idag ges rollen som moralisk domstol – en roll 
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som innebär att de inte bara agerar åklagare utan också ges 
makt att fälla avgörandet om vad som är ansvarsfullt respekti-
ve ansvarslöst. utvecklingen för också med sig att mediernas 
tolkningsföreträde sällan utmanas; istället har det utvecklats 
en norm om att organisationer bör förhålla sig till den mediala 
bilden och anpassa sig till den. Våra studier visar att denna ut-
veckling kan få tre konsekvenser för organisationer och deras 
verksamheter.2   
 för det första ges medierna möjlighet att sätta agendan för 
vad som är ansvarsfullt och vad som är god moral. mediebil-
der har en normerande kraft som inte bara formar publikens 
uppfattningar om vad som är rätt och fel, utan de påverkar 
även uppfattningarna bland medarbetare i de organisationer 
som utsätts för den mediala granskningen. även den eller de 
som får spela huvudrollen i ett mediedrama tenderar att ändra 
uppfattning om det egna beteendet. det handlar ofta om en 
känsla av att inte få möjlighet att förklara sig och att man där-
för måste anpassa sig till den mediala versionen med argu-
mentet att det inte går att vinna mot medierna. därigenom 
legitimeras mediernas roll som moralisk domstol. denna ut-
veckling späs på av att organisationer anställer kommunikatö-
rer som är experter på mediernas arbetssätt. 
 för det andra leder detta till en ökad tonvikt på kom mu-
nikation. allt mer resurser läggs på att hantera just kommuni-
kationen av komplexa ansvarsfrågor. såväl privata som 
 offentliga och ideella organisationer förstärker sina kom-
munika tionsavdelningar och anlitar expertis för att  hantera 
den egna mediebilden och för att sköta den externa kommu-
nikationen. det finns en strävan att vara synlig i medierna och 
att försöka bli porträtterad som ett föredöme. samtidigt gäller 
det att minimera risken att utsättas för kritik och att fördömas 
i offentlighetens ljus. Ofta beskrivs detta av ledare och kom-
munikatörer som en balansakt där synligheten anses ha ett 
pris då uppmärksamhet riskerar att leda till kritik och för-
dömanden. kommunikationen blir så viktig att den kan för-
stås som en del av organisationers kärnverksamhet. det väcker 
farhågan att kommunikation av ansvarsfrågor blir viktigare än 
det faktiska ansvarstagandet. 
 för det tredje skapar utvecklingen ängslighet hos organisa-
tioner och deras ledare. det är en ängslighet som gör att mak-
ten förskjuts när det gäller att definiera vad som är ett önskvärt 
beteende och dra gränser för var det egna ansvarstagande går; 
makten förskjuts från den organisation och de individer som 
deltar i verksamheten till medierna. ledare och andra besluts-
fattare ställs inför valet att presentera sin verksamhet i enlig-
het med rådande medielogik eller att genomföra aktiviteter 
som är för organisationens (och andras) bästa, men som riske-
rar att skapa en mindre fördelaktig mediebild. det finns en 

1 strömbäck, J. (2004). Den  
medialiserade demokratin: 
Om journalistikens ideal,  
verklighet och makt.  
stockholm: sns Förlag. 

2 Grafström, M., Petrelius 
Karlberg, P., och Windell, K. 
(2013). Föredöme eller  
Fördömd? Medierna som 
moralisk domstol.  
stockholm: sns Förlag.
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Om författarna
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risk att ängsliga ledare förhåller sig mer till de mediala bilderna 
än till den inre moraliska kompassen. 
 medierna har ett granskande uppdrag; ett uppdrag som 
spelar en central roll för ett fungerande, demokratiskt samhäl-
le. men givet den makt mediala bilder har att forma uppfatt-
ningar om olika organisationers ansvar blir det viktigt att lö-
pande diskutera och analysera vilka fenomen och frågor som 
ges utrymme på den mediala arenan och på vilket sätt. Vad 
lyfts fram och vad väljs bort i granskningen av moraliskt lad-
dade frågor? Varför blir vissa organisationer, ledare och frågor 
synligare än andra? är det rimligt att medierna både tillåts 
agera som åklagare och moralisk domare? 
 utvecklingen väcker också frågor om hur normer om vad 
som anses vara en nyhet och lämpligt nyhetsformat skapas. 
att medielogiken blir styrande långt bortanför traditionellt 
journalistiskt arbete pekar på vikten av att andra yrkesgrupper 
än journalister engagerar sig i att försöka påverka normerna 
för vad som är bra journalistik.                                                              n

 Det finns

 en risk att

ängsliga ledare förhåller 

sig mer till de mediala 

bilderna än till den inre 

moraliska kompassen. ’’
De bilder som sprids via me-
dierna har en normerande 
kraft och formar idéer om vad 
som är ansvarsfullt och önsk-
värt.                                 n
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 svenska storföretags verksamheter spänner över hela världen; 
det handlar då om att göra affärer i vitt skilda sammanhang 
med stora skillnader i normer, lagar och regleringar, traditio-
ner, kulturer, politiska styren och välfärdsapparater. en grund-
läggande fråga rörande dessa globala företag är vilket ansvar de 
har – var börjar och slutar ansvaret, och vad avser det? frågor 
kring ansvar – gällande exempelvis produktionsförhållanden i 
fjärran länder, eller till miljömässiga skador geografiskt långt 
borta eller i framtiden – är komplicerade. de kräver tanke och 
handling som klarar av att ta in flera dimensioner och aspek-
ter. men storföretag och deras ledare föredrar att bara utveckla 
nära relationer till de klassiska så kallade ”intressenterna” så-
som banker, investerare, nyckelkunder, -leverantörer, -perso-
nal när de diskuterar förutsättningarna och villkoren för glo-
bala affärer. dessa ”intressenter” anses vara viktiga för att de 
har direkt påverkan på storföretagens kärnverksamheter.
 något provokativt formulerat men långt ifrån överdrivet 
innebär detta att en samling väletablerade, ledande, vita män 
från företaget, från investerare, nyckelkunder osv., träffas för 
att prata och förhandla om villkoren för globalt företagande 
och global handel och vad som anses vara ansvarsfulla respek-
tive oansvarsfulla sätt att göra affärer på. med andra ord möter 
företagsledare företrädare från vissa typer av intressenter med-
an andra grupper lämnas utanför dialog och samarbeten. det 
här är ett stort problem eftersom dialogerna och samarbetena 
därmed riskerar att fortsätta på samma sätt. läs: att samma 
och oansvariga sätt att driva företags affärer fortgår. 
 för stunden räcker detta för svenska storföretag: ”affärer 
som vanligt” + en dos ”corporate social responsibility” (csr) = 
säkerställd legitimitet, tillit och rykte. men det innebär att 
storföretagens csr-aktiviteter i princip aldrig bejakar och 
stödjer mål och behov utanför den så kallade ”samhällsekono-
miska och miljömässiga nyttan” (ett begrepp som nästan ald-

för dåliga etiska 
kunskaper 
och färdigheter 
i ledningen

tommy jensen

De stora svenska företag som 
inte klarar av att göra affärer på 
ett mer ansvarsfullt sätt än i dag 
riskerar att sopas bort från mark-
naden.                                  n

I korthet
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 Man kan 

 förstås alltid

invända att prat inte 

förändrar särskilt mycket 

när allt kommer om-

kring, men mot detta vill 

jag svara: underskatta 

inte dialogens makt!’’

rig preciseras men som likställs med ekonomisk nytta). det 
skulle med andra ord kunna göras så mycket mer! 
 Jag skulle vilja föreslå att svenska storföretag inkluderar 
and ra grupper i sina dialoger gällande affärer och ansvar än de 
klassiska intressenter som nämnts ovan. på det viset kan svens-
ka storföretag dels utveckla kunskaper och färdigheter som är 
viktiga för ansvarstagande, dels förmås inse och agera efter att 
företags existensberättigande, syfte och mål måste harmoni-
sera med breda samhällsmål och naturens förutsättningar.
 genom demokratiska dialoger med andra intressenter än 
de klassiska kan företaget kartlägga och blottlägga sin del i glo-
balt orättvisa och miljöförstörande strukturer och inte minst 
hur det tillsammans med andra och för företaget främmande 
organisationer och människor kan agera annorlunda för att 
ifrågasätta, utmana och bekämpa det som nu verkar vara en 
naturgiven ordning. man kan förstås alltid invända att prat 
inte förändrar särskilt mycket när allt kommer omkring, men 
mot detta vill jag svara: underskatta inte dialogens makt!
 iscensättande av demokratiska dialoger innebär praktiskt 
att centrala beslutsfattare i svenska storföretag ingår i dialoger 
med ett brett spektrum av samhällsintressenter. den andra 
parten i dialogen består av utvalda personer som representerar 
olika delar av samhället. urvalet är strategiskt så till vida att 1) 
intressenter som inte företags beslutsfattare normalt sätt stö-
ter på ska ingå, och att 2) dessa ska ha betydande olikheter 
sins emellan, samt att 3) urvalet av människor och organisatio-
ner är globalt. exempel på intressenter är ideella verksamheter 
eller organisationer i det så kallade civilsamhället, aktivistiska 
nätverk, journalister, vanliga medborgare men också repre-
sentanter för näringsliv, politik, statliga verk och vetenskapen. 
 statsvetaren James fishkin1 har utvecklat en metod för att 
iscensätta demokratiska samtal (han kallar det för deliberativa 
dialoger), och han menar att det inte krävs särskilt många ”oli-
ka” människor och organisationer för att den samlade försam-
lingen ska rymma ett tillräckligt brett spektrum av globala 
kunskaper, färdigheter och erfarenheter. Vid de så kallade dia-
logträffarna diskuteras och reflekteras på vilket sätt, när och 
var företagets verksamhet hänger ihop med orättvisor och 
miljömässiga skadeverkningar. 
 dialogerna syftar inte till att peka ut företaget som skurkar, 
eller för den delen att det är den enda parten som måste ”reda 
ut saker och ting”; dialogernas syfte är att ta fram konkreta för-
slag gällande hur företagen kan agera för att undvika eller stäv-

Den gemensamma världen försvinner när 
den endast ses ur en aspekt; den existerar 
över huvud taget endast i en mångfald 
perspektiv.                                        n

arendt, h. (1958/1998, sidan 92) 
Män niskans villkor: Vita activa. Göte-
borg: Daidalos.
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ja och radera ut orättvisor, miljöförstöring mm. Viktiga frågor 
är vad företaget är i stånd till att göra själv, vilka andra organi-
sationer och personer man kan göra gemensam sak med och 
vilka nya allianser som krävs. 
 det handlar om dialoger vari diskussioner sker öga mot öga 
där ”deltagarna uppriktigt lägger fram och bemöter konkurre-
rande argument för att komma fram till väl övervägda omdö-
men om lösningar på gemensamma problem.”2  

fem centrala kriterier för de demokratiska dialogerna är: 
a. information: i vilken utsträckning deltagarna får tillgång till 

någorlunda riktig information som de anser vara relevant 
för frågan

b. substantiell balans: i vilken utsträckning argument fram-
lagda av en sida eller ur ett perspektiv bemöts med synpunk-
ter från personer som ser saken ur andras perspektiv

c. mångfald: i vilken utsträckning alla de viktigaste stånd-
punkterna bland företagen och olika intressenter har före-
trädare i diskussionen

d. samvetsgrannhet: i vilken utsträckning deltagarna upprik-
tigt väger argumentens förtjänster mot varandra

e. likvärdigt beaktande: i vilken utsträckning alla argumen-
tens förtjänster tas i beaktande, oavsett vem som lägger fram 
dem3

syftet med de demokratiska dialogerna är att forma en kollek-
tiv vilja – att gemensamt komma fram till vad som bör göras. 
fishkin har praktiserat demokratiska dialoger i små samhällen 
i kina och vid delstatsval i texas och hans erfarenhet är att det 
händer något med människors föreställningsvärld när de del-
tar i dialogerna. ett intressant och relevant exempel är före-
taget novia scotia power. företaget deltog i demokratiska dia-
loger och ändrade sina strategier rejält. efter dialogerna 
”gjorde företaget stora investeringar i förnyelsebar energi”4 för 
att reducera sin användning av kol. 
 dialoger är det kraftfullaste ”instrumentet” människor har 
för att kunna utveckla förmågan att se sig själv i andra. att 
kunna se sig själv och sitt företag i andra och att kunna se and-
ra genom sig själv och sitt företag är en förutsättning för att 
kunna överbrygga motsättningar mellan människor och för 
att kunna förändra sina egna tankesätt och tankemönster. Jag 
är övertygad om att beslutsfattare i företag så småningom kan 
utveckla sin etiska kompetens och vilja och utveckla nya kun-
skaper och färdigheter på ett djupgående och ibland radikalt 
sätt när de tar del av andra ”erfarenheter” och ”röster”. Och 
inte minst att kontinuerligt deltagande i demokratiska dia-
loger (förr eller senare) tar sig uttryck i mer ansvarsfulla beslut.

1 Fishkin, J.s. (2011), När folket 
talar: Deliberativ demokrati & 
konsultationen av allmänheten. 
Göteborg: Daidalos.

2 ibid, sidan 34.
3 ibid, sidan 55.
4 ibid, sidan 200.
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balisering och Organisation och 
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 frågan om svenska storföretag kan förväntas att frivilligt 
iscensätta demokratiska dialoger eller om det måste stiftas nya 
regelverk (exempelvis en förändring av aktiebolagslagen) läm-
nar jag därhän (för ett radikalt förslag, se mitt bidrag i hans 
hasselblads och mikael holmqvists antologi Företagsekonomin 
och Samhället, studentlitteratur, 2013). hur som helst tror jag 
att svenska storföretags nuvarande vilja och sätt att utöva an-
svar på inte kommer att accepteras i längden. de eskalerande 
globala miljöproblemen – klimatförändringen, havererande 
ekosystem, miljöflyktingar, krig om knappa naturresur ser som 
metaller, dricksvatten, bördig jord, de sista dropparna olja – 
och de sociala umbäranden som miljöförstöringen spär på 
kommer att ge upphov till en strukturomvandling som radi-
kalt förändrar förutsättningarna för att göra globala affärer. 
 de stora svenska företag som inte klarar av att göra affärer 
på ett mer ansvarsfullt sätt än i dag riskerar helt enkelt att sopas 
bort från marknaden.                                                                                  n

ansvar kräver att många 
linjer hålls öppna.         n
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vi väntar på ditt bidrag!
Företagsekonomers perspektiv och kunskaper behövs  

i samhällsdebatten. Företagsekonomiska kunskaper är centrala för 
att förstå många viktiga samhällsproblem.  

i Organisation & samhälle har du som är företagsekonom chans  
att använda dina specialkunskaper för att skriva om centrala 

 samhällsfrågor inför en bred publik.  
att skriva i O&s är ett sätt att fullgöra akademins s.k.  

tredje uppgift.

Fundera på vad du kan tillföra samhällsdebatten!  
Du behöver inte komma med ett helt manus med en gång.  

Till en början kan det räcka med en idé om  
vad du vill skriva om som vi kan diskutera innan du på allvar 

 sätter fingrarna på tangenterna.  
Hör av dig med din idé till någon av redaktörerna eller  

till någon i redaktionsrådet.
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